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คุณธรรม จริยธรรมที่ครูควรมี 

(Ethics should be in teachers)

สว่างไสว	สุ่มมาตย์	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปัจจบุนันีส้ภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไปจนเกดิผลกระทบต่อการประพฤติปฏบิตัขิองคร	ูท�าให้คุณธรรม 

ของครูตกต�า่	จนเกดิวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัวชิาชพีครใูนขณะนี	้อย่างไรกต็ามครมูคีวามส�าคญัต่อการพัฒนา

ประเทศมากทีส่ดุวชิาชพีหนึง่	ดงันัน้จงึมกีารพฒันาคุณธรรมของคร	ูเพราะคณุธรรมกบัครเูป็นสิง่ทีแ่ยกจาก

กันไม่ได้	หากครูขาดคุณธรรมความเป็นปูชนียบุคคลของครูก็จะหมดไป

พระบรมราโชวาท	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

คุณธรรมพื้นฐานของผู้น�าเด็ก	คือ	ครู	

“...	ในฐานะที่เป็นครูอาจารย์	หัวหน้างาน

จ�าเป็นต้องมีความสุจริต	ยุติธรรม

ท�าตัวให้เป็นตัวอย่าง	เป็นที่พึ่ง

ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความโลภ

ความลืมตัว	ความริษยา	ความแตกร้าว

ต้องมุ่งมั่นในประโยชน์อันรุ่งเรืองไพศาล

ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย

จึงจะได้ชื่อว่าประสบความส�าเร็จ

และมีชื่อเสียงเกียรติคุณทุกประการ

ดังที่ปรารถนา……”

ความหมายของคุณธรรม	จริยธรรม	ค�าว่าจริยธรรม	ซึ่งตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	Morality	ได้

มีผู้ให้ความหมายไว้	ดังนี้	

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	อ.	สอ	เสถบุตร	

	 	 ศีลธรรม[n.]	morals,	moral	standard,	morality

	 	 ค�าอ่าน	สีนท�า,	สีละท�า

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	NECTEC’s	Lexitron	Dictionary

	 	 ศีลธรรม[n.]	morals	

	 	 [syn.]	คุณธรรม,จริยธรรม

	 	 หมายเหตุ	=	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ธรรมในระดับศีล

	 	 ตัวอย่างประโยค	=	ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	ราชบัณฑิตยสถาน

	 	 ศีลธรรม	[สีนท�า	สีนละท�า]	น.	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ	ศีลและธรรม	ธรรมในระดับศีล.

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	อ.เปลื้อง	ณ	นคร

  ศีลธรรม	น.	ความประพฤติในท�านองคลองธรรม	ของศาสนา,	การประพฤตตินเป็นคนดงีาม.

	 	 ศีลธรรม	[	N	]	morals	

	 	 [	English	]moral	standard;	morality	[	Syn	]	คุณธรรม,	จริยธรรม	[	Sample]	หมาย

ถึง	ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ	[	Def	]	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ธรรมในระดับ

ศีล	หมายถึง	ศีลธรรม	ความประพฤติดีงามทางกายวาจา	,	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ	,	ความสุจริตทางกาย

วาจาและอาชีวะ;	โดยทาง	ศัพท์	ศีลธรรม	แปลว่า	ธรรมคือศีล	หมายถึง	ธรรมขั้นศีล	หรือ	ธรรมในระดับศีล	

เพราะศีลเป็นธรรมอย่างหนึ่ง	ใน	บรรดาธรรมภาคปฏิบัติ	3	อย่าง	คือ	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	ดังนั้น	ต่อจาก

ธรรมขั้นศีล	จึงมีธรรมขั้นสมาธิ	และธรรม	ขั้นปัญญา;	ได้มีผู้พยายามแปลศีลธรรม	อีกอย่างหนึ่งว่าศีลและ

ธรรม	 (ถ้าแปลให้ถูกต้องจริงต้องว่าศีลและธรรมอื่นๆ	 คือศีลและธรรมอื่นๆ	 นอกจากศีล	 เช่น	 สมาธิ	 และ

ปัญญา	เป็นต้น	เพราะศลีกเ็ป็นธรรมอย่างหนึง่)	ถ้าแปลอย่างนี	้จะ	ต้องเข้าใจว่า	ศลีธรรม	มใิช่เป็นเพยีงความ

ประพฤติดีงามเท่านั้น	แต่รวมถึง	สมถะวิปัสสนา	ขันธ์	5	ปฏิจจสมุปบาท	ไตรลักษณ์	เป็นต้น	ด้วย	

	 ศีลธรรม	หมายถึง	 [สีนท�า,	สีนละท�า]	น.	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ศีลและ	ธรรม,	ธรรมใน

ระดับศีล.	

	 ศีลธรรมจรรยา	[	N	]	morality	

	 ท่านอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	(2542	:	7)	ได้กล่าวไว้ดังนี้	หาคนดีมีศีลธรรมในใจ	หายากยิ่ง

กว่าเพชรนิลจินดา	 ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว	 ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ	 เพราะเงินล้านๆ	 

ไม่สามารถท�าความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาท�าประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยัง

สามารถท�าความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืน	 เช่น	 ระพุทธเจ้า	 ละพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง	 

คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง	 เป็นคุณค่าแห่งความดีของตนท่ีจะท�าต่อไป	 มากกว่าเกิน	 

แม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข	 แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดี	 ขอแต่ได้เงินแม้ถ้าตัวจะ

เป็นอย่างไรไม่สนใจคดิ	สนใจดู	ถงึจะชัว่ช้าลามกหรอืแสนโสมมเพยีงไรไม่หลกีเลีย่ง	ขนาดยมบาลเกลยีดกลวั

ไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา	 กลัวจะไปท�าลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน	 ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ	 

ส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว	 คนดีกับคนชั่ว	 สมบัติเงินทองกับธรรมะ	 คือ	 คุณความดีผิดกัน 

อย่างนี้แล

	 โชต	ิเพชรชืน่	(2524	:	23)	กล่าวว่าจรยิธรรม	กค็อื	“จรยิะ”	แปลว่าความประพฤตกิริยิาทีค่วร

ประพฤติ	“ธรรม”	คือ	ความดี	เมื่อรวมความหมายของสองค�าเข้าด้วยกันคือ	ความประพฤติดี	กรมวิชาการ	

(2524	 :	 3-4)	 ไดให้ความหมายจริยธรรมว่าเป็นแนวทางของการประพฤติชอบท้ังกาย	 วาจา	 และใจ 

เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	 ผู้อื่น	 และสังคมกระทรวงศึกษาธิการ	 (2548	 :	 2)	 ให้ความหมายคูณธรรมไว้ว่า	 

สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าดีงาม	ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระท�าที่เป็นประโยชน์	และความดีงามที่ดีที่แท้จริง

ต่อสังคม

	 จริยธรรม	มีความหมายดังนี้	
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ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	NECTEC’s	Lexitron	Dictionary

	 	 จริยธรรม[n.]	morality	

	 	 [syn.]	ศีลธรรม,กฎศีลธรรม

	 	 หมายเหตุ	=	ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ

  ตวัอย่างประโยค	=	ประชาชนให้ความส�าคญัต่อจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	ราชบัณฑิตยสถาน

	 	 จริยธรรมน.	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ	ศีลธรรม	กฎศีลธรรม.

	 	 จริยธรรม	[	N	]	morality	

	 	 [	 English	 ]ethical	 behaviour;	 ethical	 behavior;	 goodness	 [	 Syn	 ]	 ศีลธรรม,	 

หมายถึง	กฎศีลธรรม	[	Sample]	ประชาชนให้ความส�าคัญต่อจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	[	

Def	]	ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ	จริยธรรม	หมายถึง	“ธรรมคือความประพฤติ”,	“ธรรมคือการด�าเนิน

ชีวิต”,	หลักความประพฤติ,	หลักการด�าเนินชีวิต,	ค�า	“จริย	ธรรม”	นี้	นักปราชญ์ในประเทศไทยได้บัญญัติ

ให้ใช้ส�าหรบัค�าภาษาองักฤษว่า	ethics	หมายถงึ	ธรรมทีเ่ป็นข้อประ-	พฤตปิฏบิตั	ิศลีธรรม	หรอืกฎศลีธรรม;	

จริยะ	หรือ	จริยธรรมอันประเสริฐ	เรียกว่า	พรหมจริยะ	(พรหมจริยธรรม	หรือ	พรหมจรรย์)	แปลว่า	ความ

ประพฤติอันประเสริฐหรือการด�าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ	หมายถึง	 มรรคมีองค์	 8	หรือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	

เทียบ	ศีลธรรม	

	 	 จริยธรรม	หมายถึง	น.	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,	ศีลธรรม,	กฎศีลธรรม.

	 	 จริยธรรม	หมายถึง	สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วยตัดสิน	และก�าหนดการ

กระท�าของตนเองโคลเบอร์ก	(Kohlberg).	1976	:	4-5)	ได้ให้ความหมายของจรยิธรรมไว้วา	จรยิธรรมมีพืน้ฐาน 

ของความยตุธิรรม	คอืมกีารกระจายสทิธแิละหน้าทีอ่ย่างเท่าเทยีมกนั	โดยมไิด้หมายถงึเกณฑ์บงัคบัทัว่	ๆ 	ไป	

แต่เป็นเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์	ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ

	 	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ยตุโต	)	(2540:	14)	ได้กล่าวว่าคณุธรรมเป็น	ภาพของจติใจกล่าวคอื

คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม	ให้เป็นจิตใจที่สูง	ประณีตและประเสริฐ	เช่น	

	 	 1.	 เมตตา	คือ	ความรักปรารถนาดี	เป็นมิตร	อยากให้ผู้อื่นมีความสุข	

	 	 2.		 กรุณา	คือ	ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข	

	 	 3.	 มุทิตา	คือ	ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

ให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการท�าสิ่งที่ดีงาม	

	 	 4.		 อุเบกขา	คือ	การวางตัววางใจเป็นกลาง	เพื่อรักษาธรรมเมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับ

ผิดชอบต่อการกระท�าของเขาตามเหตุและผล	

	 	 5.		 จาคะ	คือ	ความมีน�้าใจเสียสละ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ไม่เห็นแก่ตัว

	 	 เรสต์	(Rest	.	1977	:	6)	ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่า	จริยธรรมเป็นมโนทัศน์

ทีเ่ก่ียวข้องกับหลกัความยตุธิรรมในการมปีฏสิมัพันธ์กนัในสงัคม	โดยไม่เกีย่วข้องกบัคณุค่าหรอืความ

รู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล	เช่น	ความรู้สึกส่วนตัวที่จะพัฒนาตนเองถึงจุดสุดยอดแห่งศักยภาพของ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เขาจากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว	สรุปได้ว่า	คุณธรรม	จริยธรรม	หมายถึง	คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

การประพฤติปฏิบัติ	 ตลอดจนการคิดใน	ทางที่ถูกต้อง	 ดีงาม	มีคุณประโยชน์ทั้งตนเอง	 ละส่วนรวม

สามารถควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติ	 และการปรับตัวเพ่ือความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้

อย่างมีความสุขในสังคม

	 	 วศนิ	อนิทสระ	(2541:	106,113)	กล่าวตามหลกัจรยิศาสตร์ว่า	คณุธรรม	คอื	อปุนสิยั

อันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต	 อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมา

เป็นเวลานาน...	คุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมาก	เพราะการท�าหน้าที่จนเป็นนิสัย	จะกลายเปํนอุ

ปนสิยัอนัดงีามทีส่ัง่สมในดวงจติเป็นบารม	ีมลีกัษณะอย่างเดียวกนันี	้ถ้าเป็นฝ่ายชัว่	เรียกว่า	“อาสวะ”	

คือ	กิเลสที่หมักหมมในดวงจิต	ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังด้วยความชั่วนานาประการกลายเป็น

สนัดานชัว่	ท�าให้แก้ไขยากสอนยาก	กล่าวโดยสรุป	คณุธรรมคอืความล�า้เลิศแห่งอปุนสัิยซ่ึงเป็นผลของ

การการะท�าหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง

	 	 คาร์เตอร์	วี.	กู๊ด	 (Carter	V.	Good.	1973	 :	641)	ให้ความหมายคุณธรรม	ไว้ว่า	

คุณธรรมคือ	คุณลักษณะที่ดีงาม	หรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย	และการที่บุคคลได้กระท�าตาม

ความคิดและมาตรฐานของสังคมในทางความประพฤติและจริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมน�าความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ขอบข่ายของคณุธรรม	จรยิธรรม	ทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติอย่างมคีวามสุข	ทีส่�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	และเยาวชน	ได้แก่

ขยัน	ประยัด	ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	และมีน�้าใจ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

ขยัน	คือ	ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ในเรื่องที่

ถกูทีค่วร	สูง้าน	มคีวามพยายาม	ไม่ท้อถอย	กล้าเผชญิอปุสรรค	รักงานท่ีท�า	ต้ังใจท�าหน้าท่ีอย่างจริงจัง

ประหยัด	 คือ	 ผู้ที่ด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย	 รู้จักฐานะทางการเงินของตน	คิด

ก่อนใช้	คิดก่อนซื้อ	เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	รู้จักท�าบัญชี

รายรับ	–	รายจ่าย	ของตนเองอยู่เสมอ

ซือ่สตัย์	คอื	ผูท้ีมี่ความประพฤตติรงท้ังต่อเวลา	ต่อหน้าท่ี	และต่อวิชาชพี	มคีวามจริงใจปลอด

จากความรู้สึกเอนเอง	 หรืออคติ	 ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รับรู้หน้าที่ของตนเอง

ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง

มวีนิยั	คอื	ผูท้ีป่ฏบิตัตินในขอบเขต	กฎ	ระเบยีบของสถานศกึษา	สถาบนั	องค์กร	และประเทศ	

โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	 และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน	 ข้อบังคับ	 และข้อปฏิบัติ	

รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม	

สุภาพ	คือ	คือ	ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ตามสถานภาพ	และกาลเทศะ	

มีสัมมาคารวะ	เรียบร้อย	ไม่ก้าวร้าว	รุนแรง	หรือวางอ�านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจา	และท่าทาง
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เป็นผู้มีมารยาทดีงาม	วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

สะอาด	 คือ	 ผู้ที่รักษาร่างกาย	 ที่อยู่อาศัย	 และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ	

ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว	มีความแจ่มใสอยู่เสมอ	ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย	ใจ	และสภาพแวดล้อม	

มีความผ่องใส	เป็นที่เจริญตา	ท�าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

สามคัค	ีคอื	ผูท้ีเ่ปิดใจกว้าง	รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	รูบ้ทบาทของตนทัง้ในฐานะผูน้�า	และ

ผู้ตามที่ดี	มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	เพื่อให้การท�างานส�าเร็จลุล่วง	สามารถ

แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้	เป็นผู้มีเหตุผล	ยอมรับความแตกต่าง	

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ความคิดและความเชื่อ	พร้อมที่จะปรับตัว	 เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและสมานฉันท์

มีน�้าใจ	 คือ	 ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม	 รู้จักแบ่งปัน	 เสียสละความสุขส่วนตน	 เพื่อท�า

ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	เห็นอกเห็นใจ	และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์	และผู้ที่มีความเดือดร้อน	มีความ

เอื้ออาทรเอาใจใส่	 อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย	 และสติปัญญา	 ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทา

ปัญหา	 หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนจากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมน�าความรู้	

คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ	ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขของนักเรียน	

ตามแนวของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สามารถสรุปได้ดังตาราง	1

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 

1.	ขยัน

2.		ประหยัด

คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ		

1.	ตั้งใจปฏิบัติงาน

2.	มีความเพียรพยายาม

3.	ท�างานต่อเนื่อง

1.	ใช้ทรัพย์สินของตนคุ้มค่า

2.	รู้จักเก็บออมถนอมทรัพย์สิน

3.	ใช้พลังงาน/ทรัพยากร

	 อย่างประหยัดคุ้มค่า	

-	 มีความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง	ในเรื่องที่ถูกที่ควร	สู้งาน	มีความพยายาม	ไม่

ท้อถอย	 กล้าเผชิญอุปสรรค	 รักงานท่ีท�า	 ตั้งใจท�าหน้าท่ี

อย่างจริงจัง

-	 รู้จักเก็บออม	ถนอมใช้ทรัพย์สิน	สิ่งของแต่พอประมาณให้

เกิดประโยชน์คุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ฟุ้งเฟ้อ	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

3.	ซื่อสัตย์

4.	มีวินัย

5.	สุภาพ	

6.	สะอาด	

1.	ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงท�าจริง

2.	ไม่ลักขโมย

3.	ซื่อตรงต่อเวลา	และหน้าที่	

1.	ปฏบิติัตามกฎระเบยีบของ	โรงเรยีน

อย่างเคร่งครัด

2.	ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

3.	เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและสังคม

1.	มีกิริยามารยาทเรียบร้อย

2.	พูดจาไพเราะ

3.	แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.	ร่างกายสะอาด

2.	เครื่องแต่งกาย/เครื่องใช้สะอาด

3.	รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

-		มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา	ต่อหน้าที่	และต่อวิชาชีพ	

มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกเอนเอง	หรืออคติ	ไม่ใช้

เล่ห์กลคดโกงทัง้ทางตรงและทางอ้อมรบัรูห้น้าทีข่องตนเอง

ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง

-		ปฏิบตัตินในขอบเขต	กฎ	ระเบยีบของสถานศกึษา	สถาบนั	

องค์กร	และประเทศ	โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	

และตัง้ใจยดึมัน่ในระเบยีบแบบแผนข้อบงัคบั	และข้อปฏบิตัิ	 

รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม	

-		มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ตามสถานภาพ	และกาลเทศะ	มี

สัมมาคารวะ	เรียบร้อย	ไม่ก้าวร้าว	รุนแรง	หรือวางอ�านาจ

ข่มผู้อืน่ท้ังโดยวาจา	และท่าทางเป็นผูม้มีารยาทดงีาม	วาง

ตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

-		รู้จักรักษาร่างกาย	ที่อยู่อาศัย	และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูก

ต้องตามสุขลักษณะ	 ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว	 มีความแจ่มใส

อยู่เสมอ	 ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย	 ใจ	 และสภาพ

แวดล้อม	 มีความผ่องใส	 เป็นที่เจริญตา	 ท�าให้เกิดความ

สบายใจแก่ผู้พบเห็น

7.	สามัคคี

8.	มีน�้าใจ

1.	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

2.	ไม่ทะเลาะวิวาท

3.	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.	เอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

2.	ให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่อย่างสม�า่เสมอ

3.	ร่วมบริจาคทรัพย์สิน/สิ่งของ	

-		เปิดใจกว้าง	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	รู้บทบาทของตน

ทั้งในฐานะผู้น�า	 และผู้ตามที่ดี	 มีความมุ่งมั่นต่อการรวม

พลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เพ่ือให้การท�างานส�าเร็จลุล่วง	

สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้	เป็นผู้มีเหตุผล	

ยอมรับความแตกต่าง	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ความคิดและความเชื่อ	พร้อมที่จะปรับตัว	เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและสมานฉันท์

-		ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม	รู้จักแบ่งปัน	เสียสละความ

สุขส่วนตน	เพือ่ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อืน่	เหน็อกเหน็ใจ	และ

เหน็คณุค่าในเพือ่นมนษุย์	และผูท้ีม่คีวามเดอืดร้อน	มคีวาม

เอื้ออาทรเอาใจใส่	อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย	และ

สติปัญญา	 ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทาปัญหา	 หรือร่วม

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

นอกจากนี้ครูควรมี	คารวะ	6	อย่างคือ	

ศัพท์ว่า	 “คารวะ”	 แปลกันว่า	 ความเคารพ	 หมายถึงความเอื้อเฟื้อ	 มักจะพูดติดต่อกันว่า	

ความเคารพเอื้อเฟื้อและมักจะใช้คู่กับค�าว่า	“นับถือบูชา”	โดยความหมาย	ก็คือ	การปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบยกย่องเชิดชู	ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น	ในบุคคลนั้นๆ	และในธรรมนั้นๆ	ตลอดถึงในวัตถุนั้นๆ	อันเป็นที่ตั้ง

แห่งความเคารพ	ซึ่งในที่นี้มี	6	อย่าง	คือ

1.		 ความเอื้อเฟื้อในความเป็นครูของพระพุทธเจ้า	 คือเคารพเอื้อเฟื้อนับถือบูชาด้วยอามิส

และด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ทางกายวาจาใจ	 อันประกอบด้วยความเชื่อความเลื่อมใสใน

พระพุทธเจ้า	แม้ดับขันธปรินิพพานนานแล้ว	ก็ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น	แม้ท�าท่าเล่นพูดเล่นเพื่อสรวลเสเฮฮา	

ก็ไม่ควรต้องเคารพส�ารวมกิริยามารยาท	ในสัมมาสัมพุทธเจดีย์ทั้ง	4	ประเภท	คือ
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	 ก.		 พระบรมธาตุเจดีย์ๆ	บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	หรืออาคารสถานที่ของโรงเรียนต่าง	ๆ

	 ข.		 บริโภคเจดีย์ๆ	บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้า	และสังเวชนียสถาน	4	ต�าบล

	 ค.		 ธรรมเจดีย์ๆ	บรรจุพระธรรม	จารึกพระพุทธวจนะ	หรือเอกสารการเรียนการสอน	ต่าง	ๆ

	 ง.		 อุทเทสิกเจดีย์	อันได้แก่พระพุทธรูป	หรือรูปปั้น	รูปเกาะสลักต่างในอาคารสถานที่	ต่าง	ๆ 

ของโรงเรียน	

2.	 เอือ้เฟ้ือในพระธรรมทีท่�าให้เป็นคร	ูคอืเคารพเอือ้เฟ้ือ	ฯลฯ	เลือ่มใสในพระธรรม	คอืค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งหมด	แม้วัตถุที่จารึกพระธรรมก็ต้องให้ความเคารพ	ไม่เหยียบย�่าข้ามกราย

3.	 เอื้อเฟื้อในพระสงฆ์คือแบบอย่างที่ดีของครู	 คือเคารพเอื้อเฟื้อ	 ฯลฯ	 เลื่อมใสในพระสงฆ์	 คือ

ภิกษุ	(สามเณร)	ทั้งที่เป็นอริยสงฆ์	ทั้งที่เป็นสมมติสงฆ์	แม้กาสาวพัสตร์	คือผ้าย้อมน�้าฝาดที่พระสงฆ์นุ่งห่ม

อันเป็นดุจธงชัยในพระพุทธศาสนา	 ก็ต้องให้ความเคารพ	 ไม่แสดงกิริยาอาการล้อเล่นดูถูกดูหมิ่นพระสงฆ	์ 

ซ่ึงเป็นผูส้อนพระธรรมรกัษาพระธรรมน�าพระศาสนาสืบต่อมาไม่ขาดสาย	ตัง้ใจกราบไหว้	และปฏบิตัติามค�า

สอนของพระสงฆ์	ซึ่งเป็นผู้แทนพระพุทธเจ้า	หมายถึงครูดี	ครูต้อนแบบของครูทั่วประเทศ

4.		 เอือ้เฟ้ือในความศกึษา	คอืเคารพเอือ้เฟ้ือในความศึกษาต้ังใจศกึษาหาความรู้ความเข้าใจความ

ช�านาญ	ในสิ่งที่ควรรู้	ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมสิ่งที่ควรศึกษาหาความรู้ในทางโลก	ได้แก่ศิลปะวิชาสาขาต่างๆ	

ซ่ึงเป็นทางให้ด�ารงชพีอยูโ่ดยผาสกุในโลก	สิง่ทีค่วรศกึษาหาความรูใ้นทางธรรม	ได้แก่ไตรสกิขา	คอื	ศลีสมาธ	ิ

และปัญญา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ด�ารงชีวิตอยู่โดยความสงบร่มเย็น	ไม่มีความเดือดร้อน

	 ฉะนั้น	 ควรเคารพเอื้อเฟื้อในความศึกษาทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ไม่เบื่อหน่าย	 ไม่ดูหมิ่น	 ควรปลูกฉันทะ	

วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	ลงในความศึกษา	ท�าความศึกษาให้บริบูรณ์ยิ่งๆ	ขึ้น

5.		 ความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาท	 คือเคารพเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทในท่ี	 4	 สถาน	 โดย

ใจความก็คือ	มีสติควบคุมกาย	วาจา	จิต	ในกาลท�าพูดคิดอย่าให้ผิดสม�่าเสมอ	ไม่พลั้งเผลอ	ในที่ทุกสถาน	ใน

กาลทุกเมื่อ

6.		 ความเอือ้เฟ้ือในปฏสินัถารคอืต้อนรบัปราศรยั	คอืความเคารพเอือ้เฟ้ือในปฏสินัถาร	2	อย่าง	คอื

	 ก.	 อามิสปฏิสันถาร	ต้อนรับแขกด้วยวัตถุสิ่งของ	เช่น	ที่นั่งที่พัก	ข้าว	น�้า	เป็นต้น

	 ข.	 ธรรมปฏิสันถาร	 ต้อนรับแขก	 ด้วยการกล่าวเชื้อเชิญสนทนาปราศรัยด้วยไมตรีจิต	 และ

จัดแจงอามิสให้พอสมควรแก่ฐานะของแขก	ตามสมควรแก่ฐานะของตน	

สรุป 

คือ	คุณธรรม	หมายถึง	คุณสมบัติภายในใจใดๆ	ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ	ส่วน	จริยธรรม	

หมายถึง	สิ่งควรประพฤติอัน	ได้แก่	พฤติกรรมเป็นการกระท�า	ทางกาย	วาจา	ใจ	อันดีงามที่ควรปฏิบัติ	ดัง

นั้นจึงสรุปได้ว่า	คุณธรรม	และจริยธรรม	หมายถึง	คุณงามความดีของบุคคลที่กระท�าไปด้วยความส�านึกใน

จิตใจ	โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน	อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม	เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องของตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	พอสรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

คน	ปัญหาของสังคมไทยที่ประสบพบเห็น	อยู่ทุกวันนี้เกิดจาก	“คน”	ปัญหาเริ่มต้นที่	“คน”	และมีผลกระ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ทบถงึ	“คน	“	การแก้ปัญหาสงัคมไทยจึงต้องแก้ด้วย	“การพฒันาคน”	เพือ่ให้คนมปัีญญา	มคีวามรูม้คีณุธรรม

และมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต	 ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้คนมีชีวิตท่ีดีงามสามารถ

ใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้	 สร้างสรรค์ได้	 ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง	 อยู่ในระบบการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจได้	บริโภคผลผลิตด้วยปัญญา	รู้อะไรดี	อะไรชั่ว	มีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสม	ฯลฯ	ทั้งหมด

น้ีเป็นคณุสมบติัของคนทีม่คุีณธรรม	การจัดการศึกษาคงต้องยดึหลกัส�าคญัคอื	“ให้ความรูคู้ค่ณุธรรม	“	สงัคม

ไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 จึงจะสามารถน�าพาเด็ก	 ประชาชน	 สังคม	 ประเทศ

ชาติให้เจริญรุ่งเรื่องไปได้ด้วยดีตลอดไป	
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